
Een jaar geleden introduceerde de Nationale Grondbank (DNGB) het erfpachtproduct DuoKoop. 
Daarmee kwam voor starters de mogelijkheid om een eigen huis te kopen een grote stap 

dichterbij. We vroegen vier hypotheekadviseurs naar hun ervaringen met innovatieve noviteiten, 
als deze, in de dagelijkse adviespraktijk. We legden aan hen tijdens dit rondetafelgesprek ook een 

nieuwe manier van verzilveren voor: Duowonen voor senioren vanaf  57 jaar.

Duowonen
MAAKT VERZILVEREN

           VANAF 57 JAAR
        MOGELIJK

heeft hij de transactie met succes 
afgerond. Starters die hij Duokoop 
adviseerde, zag hij in veel gevallen 
de keuze maken voor een schen-
king van de ouders. In tegenstel-
ling tot de regio Amsterdam, is 
het zuiden onbekend met de term 

'erfpacht', blijkt uit de ervaring 
die Daalmeijer aan tafel deelt. 
Onbekend maakt onbemind in 
Limburg. Maar heb je eenmaal het 
vertrouwen gewonnen, dan zijn de 
Limburgers je loyaalste klanten. 
Daalmeijer heeft een keer de erf-
pachtconstructie met succes toe-
gepast in de buurt van het hoger 
in de provincie gelegen Venlo. In 
de praktijk blijkt de scheiding van 
woning en grond gevoelig te lig-

gen. Eigendom is een groot goed 
in het diepe zuiden.

Drent adviseert in het doorstro-
merssegment. Hij heeft Duokoop 
inmiddels in tien gevallen met 
succes als optie geadviseerd om 

de rente en aflossing betaalbaar te 
houden. Dit zijn veelal klanten die 
deels een aflossingsvrije hypo-
theek hebben en willen aflossen of 
mogelijke problemen op de eind-
datum voor willen zijn. Ook Drent 
merkt dat het losweken van de 
grond uit eigendom in de meeste 
gevallen een gevoelige snaar raakt. 
Juist dan blijkt de terugkoop-
garantie rust te geven, is ook de 
ervaring van de andere adviseurs.

Ken de opties
De ballotage die Duokoop bij een aanstelling 
hanteert, wordt door de adviseurs aan tafel - in 
vergelijking met hun ervaringen bij andere 
partijen - als zwaar ervaren. Dat zij hierdoor 
als early adoptors op dit moment nog een 
zekere vorm van exclusiviteit genieten, wordt 
als grootste voordeel gezien. De adviseurs kun-
nen zich op dit gebied onderscheiden binnen 
hun werkgebied. Het aanstellingsbeleid van 
Duokoop voorziet echter niet in een exclusief 
werkgebied. Een aantal van de adviseurs aan 
tafel vindt dat jammer. Zij krijgen door hun 
vindbaarheid in Google nu nog aanvragen 
binnen die ver buiten hun werkgebied liggen. 
Early adoptors zijn deze adviseurs overigens 
met een duidelijke reden. Een klant wil je geen 
'nee' verkopen. Adviseurs willen voor elk pro-
bleem een oplossing kunnen bieden. Dan moet 
je dus alle in de markt beschikbare maatwerk-
oplossingen in je koffer hebben zitten.

Introductie Duowonen
Met de introductie van een nieuw product 
door DNGB wordt de inhoud van deze kof-
fers tijdens dit rondetafelgesprek uitgebreid. 
'Duowonen' is een nieuw verzilverproduct 
voor senioren vanaf 57 jaar, waarmee een 
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Een adviseur wil voor elk 
probleem een oplossing 

kunnen aanbieden

M
is mijn ervaring. Daarom moet je het 
als adviseur, in voorkomend geval, ook 
inzetten als mogelijke oplossing voor de 
klant.” Duokoop is een constructie die 
niet elke klant zal kennen. Was het om 
die reden lastiger te adviseren? Opheij: 
“Visualiseer de constructie als moge-
lijke optie en leg deze duidelijk uit in 
jip-en-janneketaal. Maak de oplossing 
zichtbaar en verval niet in onbegrijpelijk 
vakjargon. Dan kost het bespreekbaar 
maken van een oplossing als deze je 
helemaal niet veel tijd extra. Daarbij 
willen de meeste mensen linksom of 
rechtsom een woning kunnen kopen. 
Hierdoor staan ze ook open voor nieuwe 
financieringsoplossingen.”

Van Baekel adviseert in de regio Amster-
dam en daar ligt een erfpachtconstructie 
wat gevoeliger. Of, zoals hij het zelf 
verwoord, 'erfpacht' is in die regio een 
besmet woord. Het adviseren ervan kost 
hem dan ook de nodige overredings-
kracht. Inmiddels heeft hij Duokoop 
al meerdere keren als mogelijke optie 
geadviseerd. Voor vier klanten die 
voor deze constructie hebben gekozen, 

maar is dat het ook? Die vraag leggen 
we voor aan de ervaringsdeskundigen, 
die voor dit rondetafelgesprek van-
uit alle windrichtingen zijn afgereisd 
naar restaurant BoatHouse in Almere. 
Deelnemende adviseurs aan de discussie 
zijn: Arnold Drent van 'Advitas financi-
eel advies' in Heerenveen, René Opheij 
van 'René Opheij Advies & Begeleiding' 
in Venlo, Wim van Baekel van 'Wim 
Hypotheken' in Purmerend en André 
Daalmeijer van 'Attent-Limburg' in 
Neerbeek.

Opheij heeft de Duokoop-constructie 
inmiddels vier keer met succes toege-
past. Een keer betrof dit een klant die 
boven de NHG-kostengrens uitkwam, 
maar wel met NHG wilde financieren. 
Daarnaast heeft hij Duokoop twee keer 
toegepast in een situatie waarbij de klant 
te weinig financieringsruimte had om 
de gewenste woning te kunnen kopen. 
Opheij: “Waar het eerst net niet kon, 
kon het met deze constructie net wel. 
Daarmee wil ik niet zeggen dat Duokoop 
in alle gevallen de beste oplossing is. 
Maar het kan in veel gevallen wel helpen 
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et de DuoKoop-regeling 
koopt de starter alleen 
de woning met een NHG 
gedekte hypothecaire lening 

van een hypotheekverstrekker. DNGB 
Fonds koopt de grond en de starter 
pacht die grond vervolgens van DNGB 
Fonds in een eeuwigdurende erfpacht-
overeenkomst. Los van een jaarlijkse 
inflatiecorrectie kan de fiscaal aftrekbare 
canon niet worden herzien. De starter 
kan op elk gewenst moment de grond 
van DNGB Fonds kopen, tegen een vaste 
grond quote (verhouding grondwaarde 
en marktwaarde woning) die is vastge-
steld bij aanvang van het contract. De 
lagere maandlasten bij Duokoop kunnen 
worden ingezet voor het kopen van een 
meer passende woning. Met de introduc-
tie van Duokoop creëerde DNGB in feite 
een nieuwe categorie erfpacht. Naast 
de bekende gemeentelijk erfpacht en de 
particulier erfpacht is dat de institutio-
neel erfpacht.

De adviespraktijk
Je koopt een huis en huurt de onderlig-
gende grond. Het klinkt zo eenvoudig, 

Van links naar rechts: 
André Daalmeijer - 
'Attent-Limburg' in 
Neerbeek, Kenneth 
van Kamperdijk - 
Business Manager bij 
DNGB, René Opheij 
- 'René Opheij Advies 
& Begeleiding' in 
Venlo, Wim van Baekel 
- 'Wim Hypotheken' 
in Purmerend, Alex 
Klein en Arnold Drent 
- 'Advitas financieel 
advies' in Heerenveen.
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met inflatie van toepassing. Binnen deze 
erfpachtconstructie blijft hij wel profite-
ren van een toekomstige waardestijging 
van de woning. De grond kan op ieder 
moment van Goodlife teruggekocht wor-
den tegen de dan geldende grondwaarde, 
met een minimum van de verzilverde 
grondwaarde. Door gebruik te maken 
van dit terugkooprecht kan de woning 
ook weer in volledig eigendom worden 
verkocht. Het terugkooprecht houdt 
rekening met verbeteringen die zijn aan-
gebracht. Als de waarde van de woning 
harder is gestegen dan de prijzenindex, 
dan wordt dit voordeel bij verkoop uit-
gekeerd aan de consument.

Grondquote
De grondquote is van belang bij de 
uitoefening van het terugkooprecht en 
het verkooprecht door een consument. 
De grondquote wordt berekend door 
de getaxeerde grondwaarde te delen 
door de marktwaarde van de woning 
inclusief grond. Bij Duowonen staat de 

Aan afhandelingskosten brengt DNGB 
eenmalig 1% van de grondwaarde in 
rekening. De waarde van de grond wordt 
bepaald door een onafhankelijk taxateur 
(NWWI) die in opdracht van de klant de 
waarde van de grond vaststeld.

Terugkooprecht
De woning (opstal en grond) wordt 
dus eigendom van Goodlife, juridisch 

gezien is de consument na de overdracht 
eigenaar van een erfpachtrecht. De con-
sument blijft in de eigen woning wonen 
en betaalt voortaan een maandelijkse 
vergoeding voor het gebruik ervan. Op 
deze canon is een jaarlijkse indexatie 

woningeigenaar vanaf het derde kwar-
taal van 2018 de waarde van de grond 
onder zijn woning kan verzilveren. De 
woning - met een maximale woning-
waarde van 1 miljoen euro en een 
grondwaarde die maximaal 50 procent 
van de woningwaarde bedraagt - wordt 
onder voorbehoud van een erfpacht- en 
terugkooprecht verkocht aan Goodlife 
(handelsnaam van SRLEV, onderdeel van 

VIVAT). Na aftrek van de transactiekos-
ten en uitstaande hypotheek, wordt het 
resterende bedrag van de grondwaarde 
in één keer door Goodlife uitgekeerd. 
De kosten aan overdrachtsbelasting 
(2%) worden door Goodlife betaald. 

Opheij ziet in dit geval wel nieuwe 
mogelijkheden in de leeftijdsgrens van 
57 jaar die voor Duowonen geldt. “Er 
zijn veel ouders die hun kinderen voor 
de aankoop van een woning of woning-
verbetering een stukje overwaarde 
vanuit hun woning willen schenken. 

Tot het kind de leeftijd van 40 jaar heeft 
bereikt kunnen zij hiervoor eenmalig 
een verhoogde belastingvrije schenking 
doen van 100.800 euro (2018). Dat lukt 
nu vaak niet omdat dit bedrag in de 
stenen vastzit en niet voor de veertigste 
verjaardag van het kind vrijgemaakt kan 
worden.” Deze schenking mag overi-
gens niet plaatsvinden als voor het kind 
eerder al gebruik is gemaakt van een 
'verhoogde vrijstelling' bij schenken.

Benut kansen
Drent is het eens met de redenering van 
Opheij, maar legt daarop direct de vraag 
op tafel wie van de adviseurs nu al actief 
zijn bestaande klanten bij het behalen 
van de seniorenleeftijd belt, met het aan-
bod om de mogelijkheden te bespreken 
voor een pensioenaanvulling, schenking, 
et cetera. 
“Wij doen dit dagelijks voor advieskan-
toren, dat is ons businessmodel. Maar 
ik denk dat jullie dit niet standaard 
doen”. Daarin blijkt hij gelijk te hebben. 
Adviseurs hebben het druk en focus-
sen op nieuwe klanten. Hierdoor wordt 
er weinig tot geen tijd in de bestaande 
klantportefeuille gestoken. Hiermee 
geconfronteerd beseffen de adviseurs dat 
dit anders zou moeten, maar het patroon 
lastig te doorbreken is.

“De kantoorbezetting van een gemiddeld 
advieskantoor is laag voor de werk-
zaamheden die er zijn. Dat heeft deels 
te maken met het simpele feit dat het 
verdienmodel er in de afgelopen jaren 
niet positiever op geworden is. Nieuwe 
wet- en regelgeving heeft de adviseur 
als ondernemer terughoudend gemaakt 
om meer mankracht te faciliteren. Maar 
je klant wil aandacht, geeft hem die 
aandacht dan ook”, besluit Drent zijn 
betoog. Met Duowonen als voorbeeld 
komen er steeds meer innovatieve 
producten op de markt waarmee de 
adviseur zijn bestaande klantportefeuille 
een boost kan geven.  

DNGB. “Zij snappen de constructie 
en kunnen dit goed uitleggen aan hun 
klanten. De doelgroep van Duowonen 
kent meer risico’s dan bijvoorbeeld 
starters. Het is een specialisme waarvoor 
specifieke kennis nodig is.”

Verzilverhypotheek
Het verzilveren van overwaarde door seni-
oren is volgens DNGB een mogelijkheid 
die het intermediair enorme kansen biedt. 
Van Kamperdijk: “Er zit op dit moment 
voor 650 miljard euro aan overwaarde in 
woningen. Daarvan zit er 550 miljard euro 
in woningen die eigendom zijn van een 
55-plusser. Dat zijn drie miljoen huishou-
dens die in aanmerking komen.” Drent 
verbaast zich erover dat deze doelgroep 
nog niet massaal wordt bediend. In zijn 
optiek worden de producten die hiervoor 
inmiddels in de markt beschikbaar zijn 
nog maar marginaal gesloten. “Of wij, als 
adviseurs, hebben deze doelgroep niet 
goed in het vizier, of de doelgroep zelf wil 
niet”, aldus Drent.

grondquote na de eerste vaststelling vast 
en verandert niet meer in de toekomst. 
Hierdoor staat de verdeling van de 
waardestijging ook vast. Bij een lage 
grondwaarde deelt Goodlife voor een 
kleiner deel in de waardestijging en bij 
een hoge grondwaarde voor een groter 
deel. Bij overlijden van de langstlevende 
contractant kunnen de erfgenamen het 
Duowonen-contract onder dezelfde 
voorwaarden - inclusief de vastgestelde 
grondquote - overnemen en de woning 
gaan bewonen.

Uitrol Duowonen
Net zoals bij Duokoop kan Duowonen 
alleen aangevraagd worden via financi-
eel adviseurs. Adviseurs zijn verplicht de 
speciaal hiervoor ontwikkelde Duowo-
nen-cursus te volgen. De eerste advi-
seurs hebben deze cursus inmiddels met 
succes afgerond. “Dit product is exclu-
sief voorbehouden aan adviseurs die al 
actief zijn met Duokoop”, zegt Kenneth 
van Kamperdijk, Business Manager bij 
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Er zit 550 miljard euro in 
woningen die eigendom 

zijn van een 55-plusser

De adviseurs zien 
in de leeftijds-
grens van 57 jaar 
die voor Duowo-
nen geldt nieuwe 
kansen. “Er zijn 
veel ouders die 
hun kinderen 
voor de aankoop 
van een woning 
of  woningverbe-
tering een stukje 
overwaarde van-
uit hun woning 
willen schenken. 
Tot het kind de 
leeftijd van 40 
jaar heeft bereikt 
kunnen zij hier-
voor eenmalig 
een verhoogde 
belastingvrije 
schenking doen 
van 100.800 euro 
(2018). Dat lukt 
nu vaak niet, 
omdat dit bedrag 
vastzit in de ste-
nen en niet voor 
de veertigste ver-
jaardag van het 
kind vrijgemaakt 
kan worden.”


